AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 1
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 25.02.2019 o 14:00 hod.

15. Návrh Organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb do AS STU na
funkčné obdobie 2019 - 2023
16. Rôzne
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Ján
Híveš, ktorý privítal senátorov a prítomných hostí.

___________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: senátori: 6
Nezúčastnili sa: senátori: M. Švolík, A. Čecho
Hostia: R. Redhammer, M. Fikar, M. Peciar, D. Faktor, Š. Stanko, P. Čičák, O.
Moravčík, J. Janovec, E. Jevčáková, M. Michalička,, E. Džuganová, M. Čambál
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia AS STU dňa 17.12.2018
4. Aktuálne otázky STU
5. Rozpočet STU 2018 – Rozpis neúčelovej dotácie z Dod. 7 k dotačnej
zmluve
6. Definitívny rozpis dotácie 2018
7. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU
v prospech spoločnosti P1, s. r. o..
8. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU
v prospech spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s..
9. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve STU
10. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady STU
11. Informácia o podaní žiadosti o NFP na projekt ACCORD – ústna
informácia
12. Návrh Zásad volieb do Akademického senátu STU
13. Vyhlásenie volieb a schválenie Harmonogramu volieb členov
Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2019 – 2023
14. Voľba členov volebnej komisie AS STU pre voľby do AS STU

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
P. Nahálka a M. Kolimár
- za overovateľov boli navrhnutí:
J. Pavlovičová a Ľ. Hruštinec
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Predseda AS prečítal návrh programu zasadnutia a dal hlasovať
o predloženom programe.
Prezentovalo sa: 33 členov AS STU.
Hlasovanie :
(za: 33 proti: 0 zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia
uznesení zo zasadania AS STU dňa 17.12.2018.
Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU.
K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 17.12..2018 neboli vznesené žiadne
pripomienky.
PAS STU, zasadalo dňa 11.02.2019, sa zaoberalo prípravou programu aktuálneho
zasadania AS STU. Predseda AS STU poveril predsedov komisií, aby zabezpečili
prerokovanie príslušných materiálov v EK AS STU a LK AS STU Legislatívna
komisia zasadala 15.2.2019 a ekonomická komisia dňa 18.02.2019.
K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU.
Pán rektor informoval prítomných o udalostiach:
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dňom1.2.2019 nastúpili do funkcie
 dekan FEI - prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
 dekan SvF - prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
 dekan FCHPT - prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
 Teaming
 stretnutie s ministerkou ŠVaŠ SR k situácii v EŠIF OP VaI
a financovania VVŠ
 ACCORD ústna informácia v bode 11/

odpočítať rozpis položiek, ktoré nesúvisia s pedagogickým procesom (napr. kúpa
auta, niektoré vydavateľské činnosti a pod.). Prečo boli a akým spôsobom boli
prostriedky rozpísané?
Kvestor STU vysvetľuje, že rozpis bol urobený percentuálne vo výške pôvodne
schválenej dotácie na 2018.
Senátor Janíček pripomenul AS, že už pred rokom upozorňoval na spôsob
prideľovania financií.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.

Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.

Návrh uznesenia č. 1.1/2019:
Akademický senát STU schvaľuje rozpis neúčelovej dotácie z Dodatku 7
k Dotačnej zmluve STU v zmysle priloženého materiálu.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 2)
AS STU schválil uznesenie č. 1.1/2019 väčšinou hlasov..

Rektor STU požiadal AS STU o uvoľnenie z funkcie rektora STU ku dňu
28.02.2019 v súvislosti s jeho pripravovaným vymenovaním do funkcie predsedu
výkonnej rady SAA od 01.03.2019. Uvedená funkcia je nezlučiteľná s funkciou
rektora vysokej školy. Navrhuje tiež, aby v zmysle § 10 ods. 12 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení platných predpisov poveril výkonom
funkcie rektora novozvoleného rektora prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. na
obdobie od 01.03.2019 do 22.03.2019, kedy nebude mať STU rektora.
Predseda AS STU prijal požiadavku rektora STU s tým, že táto požiadavka bude
predmetom rokovania v bode 16. programu zasadnutia.
K bodu 5/ - Rozpočet STU 2018 – Rozpis neúčelovej dotácie z Dodatku č. 7
k dotačnej zmluve
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý
materiál uviedol a informoval prítomných, že sa jedná dotáciu - rozpis na
vzdelávanie- Dotácia vo výške 850 tis. € bola rozpísaná na fakulty podľa kľúča
rozpisu financií minulého roka.
Rektor STU odovzdal slovo zastupujúcemu predsedovi členovi EK senátorovi prof.
Nečasovi, aby informoval o prerokovaní materiálu v EK AS STU.
V diskusii v EK k tomuto materiálu odznela otázka týkajúca sa algoritmu
rozdelenia dotácie, na ktorú odpovedal pán kvestor.
EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1/1/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Rozpočet STU 2018 – Rozpis neúčelovej dotácie
z Dodatku č. 7 k dotačnej zmluve a odporúča AS STU schváliť materiál bez
pripomienok.
Diskusia :
Senátor Janíček mal otázku k rozpisu položky pre R-STU vzhľadom na to, že
žiadnu pedagogickú činnosť nevykonáva. A ak vykonáva, tak potom je nutné

K bodu 6/ - Definitívny rozpis dotácie 2018
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
vyzval kvestora , aby informoval o materiáli. Kvestor STU povedal, že neskoro
dodané návrhy SjF budú realizované v roku 2019.
V diskusii v EK k tomuto materiálu odzneli pripomienky a otázky týkajúce sa
nerozdelenej (resp. nezrealizovanej) dotácie:
Na otázky odpovedal pán kvestor.
Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2/1/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Definitívny rozpis dotácie 2018 a odporúča AS
STU schváliť materiál bez pripomienok.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 2.1/2019:
Akademický senát STU schvaľuje definitívny rozpis dotácie na rok 2018
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: )
AS STU schválil uznesenie č. 2.1/2019 jednomyseľne.
Senátor Janíček

Zápisnica č. 1/2019 AS STU zo dňa 25.02.2019
2

požiadal v tejto súvislosti o predloženie vyúčtovania prideľovania financií
univerzitnému pracovisku STU – Vydavateľstvu SPEKTRUM STU, o ktoré žiadal
pri návrhu rozdelenia dotácie na rok 2018.
K bodu 7/ - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve STU v prospech spoločnosti P1, s. r. o.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi materiálu rektorovi STU, ktorý
v stručnosti materiál uviedol s tým, že Rozhodnutím OÚ BA už bolo raz
(18.10.2018) zriadené vecné bremeno v prospech Spoločnosti P1, s. r. o. na
pozemkoch vo vlastníctve STU. Avšak Rozhodnutím ZE, a. s. bola Spoločnosť
P1, s. r. o. nútená zmeniť trasu uloženia podzemného el. vedenia. Spoločnosť P1, s.
r. o. preto znovu požiadala STU o zriadenie “nového“ vecného bremena podľa
aktuálneho trasovania.
K zriadeniu vecného bremena Akademický senát FEI STU, ktorá užíva predmetnú
nehnuteľnosť, vyjadril hlasovaním per rollam dňa 22.02.2019 súhlasné stanovisko
väčšinou hlasov.
Senátor Janíček upozornil, že je potrebné jasne stanoviť, ktorá z elektrických
prípojok ovplyvňuje zariadenia na FCHPT STU. Či ide o vnútorné elektrické
rozvody fakulty, alebo o vplyv z prípojky napájacieho kábla umiestneného
v blízkosti FCHPT STU.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh a navrhuje AS STU
prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie predložené zo
strany predkladateľa.
EK AS STU prerokovala materiál prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.3/1/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Návrh na zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti P1, s. r. o., schváliť
materiál bez pripomienok.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 3.1/2019
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh
rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. Trnávka: parc. č.
6952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 16952/121, parc. č. 16952/123 a parc.
č.16952/124) v prospech spoločnosti P1, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04
Bratislava, IČO: 36748145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44914/B a odporúča materiál predložiť na

vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.“:
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 8/ - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
STU v prospech spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý
informoval prítomných o žiadosti Dopravného podniku Bratislava, a. s. o zriadenie
vecného bremena s cieľom uloženia kábla prípojky elektriny na pozemkoch vo
vlastníctve STU potrebného na prevádzkovanie rýchlonabíjacích staníc pre
elektrobusy.
EK AS STU prerokovala materiál Návrh na zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti Dopravný podnik
Bratislava, a. s.
Materiál uviedol pán kvestor a vysvetlil dôvod zriadenia vecného bremena .
Predbežné stanovisko AS FCHPT je zatiaľ záporné kvôli nejasnostiam okolo
prúdového odberu nabíjacej stanice. Čaká sa na dožiadanú informáciu od
Dopravného podniku Bratislava, a.s..
Po diskusii EK AS STU prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.4/1/2019:
EK AS STU prerokovala materiál Návrh na zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti Dopravný podnik
Bratislava, a. s. a odporúča počkať na konečné stanovisko Akademického senátu
FCHPT.
LK AS STU prerokovala materiál - Návrh na zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti Dopravný podnik
Bratislava, a. s.
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesol za predkladateľa JUDr.
Michalička.
V rámci diskusie k materiálu vystúpil člen LK AS senátor Bobrík s pripomienkami
FCHPT STU. Informoval členov LK, že tento bod bol predmetom rokovania AS
FCHPT STU.
Predložil LK výpis zo zápisnice č. 16-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa
12.02.2019, kde sa uvádza, že AS FCHPT STU v Bratislave:
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a/ „ neschvaľuje návrh rektorátu STU na zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných
na LV č. 8937 k. ú. Staré Mesto: parc. č. 21739/11 a parc. č. 21738/4) v prospech
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52
Bratislava, IČO: 00492736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 607/B
b/ odporúča vedeniu fakulty materiál predložiť na vyjadrenie AS FCHPT STU po
vypracovaní a dodaní expertízneho posudku, ktorý preverí riziká spojené s
možnými výkyvmi elektrického napätia v SB, elektrických rozvodov v budovách a
dopadu pre Centrálne laboratóriá a prístroje v SB z pohľadu rušenia
elektromagnetickým poľom.“
Diskutujúci členovia LK sa zhodli na potrebe odborného posúdenia rizík
spojených s možnými výkyvmi dodávok el. energie v starej budove FCHPT
STU, elektrických rozvodov v budovách a dopadu pre CL a prístroje v SB z
pohľadu rušenia magnetickým poľom. Z uvedených dôvodov navrhli
vypracovanie expertízneho posudku akreditovaným pracoviskom na náklady
DPB, a.s. a po oboznámení sa s jeho výsledkami opätovne predložiť uvedený
materiál na rokovanie AS.
Legislatívna komisia AS STU na základe stanoviska AS FCHPT STU a na
základe výsledkov diskusie navrhuje AS STU prijať k predloženému materiálu
uzneseniu:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave neschvaľuje
návrh rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 8937 k. ú.
Staré Mesto: parc. č. 21739/11 a parc. č. 21738/4) v prospech Dopravný podnik
EK
Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava,
IČO: 00492736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 607/B a navrhuje, aby bol materiál opätovne predložený
na prerokovanie v AS FCHPT po vypracovaní a dodaní expertízneho posudku
akreditovaným pracoviskom a následne aby bol predmetný návrh na zriadenie
vecného bremena predložený na rokovanie AS STU.
Diskusia :
Senátor Kováč informoval členov AS, že sa pripravuje nová urbanistická štúdia
Kollárovho nám. Je otázkou, či by sa nemalo počkať s riešením zriadenia vecného
bremena.
Senátor Lukeš poznamenal, že už teraz dochádza v napäťovým výpadkom
v laboratóriách FCHPT dopravnou prevádzkou električiek a trolejbusov.

Rektor STU sa pýtal prečo sa už skôr neriešil tento problém zadaním vypracovania
štúdie na zabezpečenie prístrojov.
Senátor Janíček poznamenal, že zrejme, ak dochádza k poruchám zariadení a
výpadom prístrojov, je potrebné zabezpečiť ich zo strany FCHPT STU a je nutné
realizovať merania na kvalitu elektrickej energie.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 4.1/2019:
Akademický senát STU prerušuje rokovanie o návrhu materiálu „ Zriadenie
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti
Dopravný podnik Bratislava, a. s.“ do vyjasnenia otázok, ktoré boli predmetom
rokovania a prijatím stanoviska AS FCHPT STU dňa 12.02.2019.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 4.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 9/ - Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na nájom
nehnuteľných vecí STU.
Predseda AS STU odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi STU, ktorý
materiál uviedol.
Kvestor STU upozornil prítomných na opravu materiálu v bode 6. položka
„nájomné“ sa opravuje z 1 262,25 € na 73,02 €.
Ekonomická komisia AS STU prerokovala žiadosti o nájom a po vysvetlení
pripomienky odporúča predložený materiál schváliť.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 5.1/2019:
AS STU schvaľuje udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom
dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku STU s nájomcami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
(za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 5.1/2019 jednomyseľne.
1.

Nájomca:

Axxence Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
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Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
2.

Nájomca:

Predmet nájmu:

nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 8392/B
dočasne nepotrebný majetok – nebytové priestory v objekte
FCHPT STU, Radlinské 9, Bratislava:
kancelária – Stará budova S – 28 – výmera 20 m2
kancelária – Stará budova P – 26 – výmera 30 m2
kancelária – Stará budova P – 26 a – výmera 18 m2
kancelária – Stará budova P – 27 – výmera 17 m2
kancelária – Stará budova P – 29 – výmera 30 m2
sklad – Stará budova S – 28 a – výmera 12 m2
spoločné priestory – výmera 24,79 m2
celková výmera podlahovej plochy - 151,79 m2
5 parkovacích miest
vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa aktuálneho výpisu
z OR
01.01.2019 – 31.12.2023
kancelárske priestory: 80 €/m2/rok x 115 m2 = 9.200 €/rok
spoločné priestory: 15 €/m2/rok x 24,79 m2 = 371,85 €/rok
skladové priestory: 10 €/m2/rok x 12 m2 = 120 €/rok
nájomné spolu ročne: 9.691,85 €
nájomné sa uhrádza štvrťročne
nájomné je v súlade so smernicou1
budú zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca
daného štvrťroka ako opakované plnenie, splatnosť je
zálohových faktúr na opakovanú dodávku energie a služieb je
14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi,
výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický
priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.
dekan FCHPT STU
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02
Nové Zámky
nájomca je zapísaný v OR OS Nitra, oddiel Sro., vložka č.:
29396/N
dočasne nepotrebný majetok – nebytové priestory v objekte
FCHPT STU, Radlinské 9, Bratislava (budova, označenie
miestnosti, druh, výmera):
Stará budova, č. 2C.02 chodba 24,71, Stará budova, 2C.02a,
chodba, 11,37, Stará budova, 2C.03, laboratórium, 37,4, Stará
budova, 2C.05, laboratórium, 27,94, Stará budova, 2C.06,
váhovňa 5,78, Stará budova, 2C.07, laboratórium, 22,24, Stará
budova, 2C.08, laboratórium, 48,36, Stará budova, 2C.10,
váhovňa, 1,64, Stará budova, 2C.12, pracovňa, 15,73, Stará

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

budova, 2C.13, pracovňa, 11,78, Stará budova, 2C.14, pracovňa,
13,67, Stará budova, 2C.15, 1. posch., laboratórium, 25,92,
Stará budova, 2C.16, kancelária, 13,57, Stará budova, 2C.17,
kancelária, 15,29, Stará budova, 2C.18, laboratórium, 31,23,
Stará budova, 2C.19, laboratórium, 12,56, Stará budova,
2C.020, denná miestnosť, 10,79, Stará budova, 2C.21, hygiena,
5,67, Stará budova, 2C.21a, wc – muži, 2, Stará budova, 2C.21b,
wc – ženy, 4,88, Stará budova, 2C.26, laboratórium, 9,53, Stará
budova, 3C.03, chodba, 4,92, Stará budova, 3C.04, zasadačka,
25,75, Stará budova, 3C.05, kancelária, 25,74, Stará budova,
3C.06, kancelária, 38,75, Stará budova, 3C.07, laboratórium,
33,16, Stará budova, 3C.07a, laboratórium, 6,09, Stará budova,
3C.08, laboratórium, 25,11, Stará budova, 3C.09, laboratórium,
14,55, Stará budova, 3C.010, hygiena, 13,17, Stará budova,
01C.03, wc – muži, 4,12, Stará budova, 01C.04, wc – ženy,
4,76, Stará budova, 01C.05, kancelária, 9,07, Stará budova,
01C.06, kancelária, 9,07, Stará budova, 01C.07, kancelária,
Stará budova, 01C.08, kancelária, 15,34, Stará budova, 01C.09,
kancelária, 10,36, Stará budova, 01C.10, sklad, 11,03, Stará
budova, 01C.11, sklad chemikálií, 11,11, Stará budova, 01C.12,
denná miestnosť, 11,13, Stará budova, 01C.13, hygiena, 3,26,
Stará budova, 01C.14, hygiena, 3,23, Stará budova, 01C.15,
denná miestnosť, 9,93, Stará budova, 01C.16, chodba, 15,54,
Stará budova, 01C.17, sklad, 9,19, Stará budova, 01C.18, sklad,
7,23, Stará budova, 01C.19, sklad, 7,64, Stará budova, 01C.20,
sklad, 9,3, Stará budova, m. č. 3, archív, 20, Stará budova, m.č.
6, archív, 20
celková výmera podlahovej plochy - 736,12 m2
5 parkovacích miest
vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa aktuálneho výpisu z
OR
01.01.2019 – 31.12.2023
- kancelárske priestory: 80,- EUR/m2 x 142,7 m2 = 11.416,EUR/rok, - spoločné priestory: 15,- EUR/m2 x 107,62 m2 =
1.614,3 EUR/rok, - skladové priestory: 10,- EUR/m2 x 203,82
m2 = 2.038,2 EUR/rok, - laboratórne priestory: 50,- EUR/m2 x
226,22 m2 = 11.311 EUR/rok, e) sociálne priestory: 20,-EUR/m2
x 15,76 m2 = 315,2 EUR/rok
f) archívne priestory: 10,- EUR/m2 x 40 m2 = 400 EUR/rok
nájomné spolu ročne:27.094,70 €
nájomné sa uhrádza štvrťročne
nájomné je v súlade so smernicou1
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Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
3.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:
4
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

budú zálohovo fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca
daného štvrťroka ako opakované plnenie, splatnosť zálohových
faktúr na opakovanú dodávku energie a služieb je 14
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi, výška
zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z
platieb za uplynulý kalendárny rok.
dekan FCHPT STU
S-TEAM Lab, spol. s.r.o., Martina Granca 3451/10, 841 02
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.:9275/B.
dodatkom č. 6 k zmluve R-STU č. 12/2014 o nájme NP spolu
s dodatkami 1 až 6 s dobou nájmu do 28.02.2019 sa rozširuje
predmet nájmu nachádzajúci sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3
v BA, v bloku B, druhé poschodie o kancelársky priestor č. 219
o výmere 14,76m2 a č.220 o výmere 28,19 m2 od 01.03.2019,
predmet nájmu spolu: 338,01m2.
kancelársky a laboratórny priestor na výkon podnikateľskej
činnosti nájomcu
01.03.2019 – 31.01.2023
kancelársky priestor (127,65m2) – 60,81 €/m2/rok, t. j. 7 762,39
€/rok, laboratórny priestor (210,36 m2) – 40,13 €/ m2/rok, t. j.
8 441,74 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 4 051,04 €,
nájomné spolu ročne: 16 204,15 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené
zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného
kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.
Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady
predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy.
dekan FEI STU
EKOMAAP, s.r.o., Akámiho 15, 841 05 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 18718/B
dodatkom č. 1 k zmluve č. 8/2015.R-STU o nájme nebytových
priestorov s dobou nájmu do 28.02.2019 sa predlžuje doba
nájmu; dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
5
.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby

nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na
Ilkovičova 3 v BA, budova D na 3.poschodí pozostávajúci z
kancelárskeho priestoru č. 323 do 28.02.2023,
predmet nájmu spolu: 13,24m2.
kancelársky priestor
01.03.2019 – 28.02.2023
kancelársky priestor (13,24m2) – 66,20 €/m2/rok, t. j. 794,40
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 198,60 €,
nájomné spolu ročne: 794,40 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené
zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného
kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.
Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady
predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy
dekan FEI STU
inezis, s.r.o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 112586/B.
dodatkom č. 2 k zmluve č. 40/2018 R-STU o nájme
nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu do
28.02.2019 sa predlžuje doba nájmu – dočasne nepotrebný
majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa na Ilkovičova 3
v BA, budova D, 5. poschodí, kancelársky priestor č. 501
o výmere 40,96m2, č. 502 o výmere 43,01m2, č. 503 o výmere
18,96m2, č. 508 o výmere 13,24m2, č. 509 o výmere 14,76m2
a č. 510 o výmere 13,24m2 do 31.01.2023,
predmet nájmu spolu: 144,17m2.
kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.03.2019 – 31.01.2023
kancelárske priestory č. 501, 502, 503 (102,93m2) – 75,00
€/m2/rok, t. j. 7 719,75 €/rok,
kancelárske priestory č. 508, 509, 510 (41,24m2) – 60,00
€/m2/rok, t. j. 2 474,40 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 2 548,54 €,
nájomné spolu ročne: 10 194,15 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené
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a energie:

Predkladá:
6.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
7.

Nájomca:

Predmet nájmu:

zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1. mesiaca daného
kalendárneho štvrťroka. Nájomca má v predmete nájmu
nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie.
Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady
predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody
a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené
prepočtom podľa prenajatej plochy
dekan FEI STU
Jana Glonecová, Mierová 18, 821 05 Bratislava
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri
Okresného úradu Bratislava
dodatkom č. 1 k NZ č. 78/2016 R-STU s dobou platnosti do
31.03.2019 sa predlžuje doba nájmu dočasne nepotrebného
majetku; nebytové priestory v ŠD Nikolasa Belojanisa na ul.
Wilsonova 6 v Bratislave, nachádzajúci sa v suteréne ŠD
pozostávajúci z miestnosti č. 02NB-1 020 - sklad o výmere
10,92m2 do 31.03.2022,
predmet nájmu spolu: 10,92m2
skladové priestory
01.04.2019 – 31.03.2022
skladové priestory (10,92m2) – 24,00 €/m2/rok, t. j. 262,08
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 73,02 €,
nájomné spolu ročne: 262,08 €/rok,
nájomné je v súlade so smernicou1.
dodávka energií sa hradí štvrťročne na základe vystavených
zálohových faktúr, a energie sa vyúčtujú po skončení
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby energie.
Dodávka služieb sa hradí štvrťročne na základe vystavených
faktúr paušálnou sumou, ktorá sa ďalej nezúčtováva.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
Zuzana Hesounová, Lesnícka ul. 713/4, 969 01 Banská
Štiavnica
nájomca je podnikateľom zapísaným v živnostenskom
registri Okresného úradu Žiar nad Hronom
dodatkom č. 1 k zmluve č. 31/2017 R-STU o nájme
nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2018 do
30.03.2019 sa predlžuje doba nájmu; dočasne nepotrebný
majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v katastrálnom
území Banská Štiavnica, parcelné č. 3043 súpisné číslo 582
na Radničnom námestí 1, 969 01 Banská Štiavnica, LV 2678,

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:
Predkladá:
8.

Nájomca:

Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby:

pozostávajúci z miestnosti výstavná miestnosť o výmere 28,4
m2, sklad 1. o výmere 7,00m2 a sklad 2. o výmere 23.30 m2
do 31.03.2020,
predmet nájmu spolu: 58,70 m2
výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
31.03.2019 – 31.03.2020
Výstavná miestnosť (28,4m2) – 33,00 €/m2/rok, t. j. 937,20
€/rok
sklad 1.(7 m2) – 10,00 €/ m2/rok, t. j.70,00 €/rok
sklad 2.(23,3 m2) – 20 €/ m2/rok, t. j.466,00 €/rok
štvrťročná výška nájomného je 368,30 €,
nájomné spolu ročne: 1 473,20 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
Po uplynutí štvrťroka prenajímateľ vyhotoví nájomcovi
najneskôr do 30 dní zúčtovaciu faktúru. Splatnosť nedoplatku
faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia faktúry.
dekan FA STU
Moving Medical Media s.r.o., Lopenícka 24, 831 02
Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 109397/B.
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor (NP)
nachádzajúci sa v objekte FIIT STU, Ilkovičova 2 v BA,
pozostávajúci z priestorov na 2.NP kancelárie č. 2.38.
o výmere 21,33m2.Príslušenstvo NP je spoločný priestor
kuchynka o výmere 1,62 m2.
predmet nájmu spolu: 22,95m2.
spojené s predmetom jeho podnikateľskej činnosti, najmä
počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým
spracovaním údajov
01.04.2019 – 31.03.2021
kancelársky priestor (21,33m2) – 120,00 €/m2/rok, t. j.
2 559,600 €/rok,
kuchynka (1,62 m2) – 50,00 €/ m2/rok, t. j. 81,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 660,15 €,
nájomné spolu ročne: 2 640,60 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
náklady na dodanie energií a služieb sú stanovené paušálnou
sadzbou. Náklady fakturované mesačne do 15.dňa
príslušného mesiaca. Paušálna sadzba stanovená podľa
nákladov predchádzajúceho obdobia za dodanie elektrickej
energie, vody, tepla, teplej vody a služieb celkových
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Predkladá:
9.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
10.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:

Doba nájmu:
Nájomné:

priestorov
dekanka FIIT STU
ARCHICO, s.r.o., Partizánska 838/82, 985 01 Kalinovo
nájomca je zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro.,
vložka č.: 22164/S
dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor miestnosť č.
111 nachádzajúci sa na prízemí novej budovy FCHPT na
Radlinského 9, Bratislava spolu o výmere 12,54 m2.
Príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory
o výmere 2,45 m2,
predmet nájmu spolu: 14,99 m2.
výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
01.03.2019 – 31.12.2023
kancelársky priestor (12,54m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j.
1 003,20 €/rok,
spoločné priestory (2,45m2) – 15,00 €/m2/rok, t. j. 36,75
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 259,98 €,
nájomné spolu ročne: 1 039,95 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
náklady na dodanie energií a služieb budú zálohovo
fakturované nájomcovi do 15. dňa 1. mesiaca daného
štvrťroka to v súlade s § 19 ods. 3 zákona 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnení, ako
opakované plnenie. Splatnosť zálohových faktúr je 14
kalendárnych dní. Výška zálohových platieb bude vypočítaná
ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok.
dekan FCHPT STU
Maroš Grošík, Lomnická 612/73, 093 03 Vranov nad
Topľou – Lomnica, nájomca je súkromná osoba
dodatkom č. 3 k Nájomnej zmluve ÚZaJ STU č.
9702/0002/16 (č.19/2016 R-STU) o nájme nebytových
priestorov spolu s dodatkami č. 1 a 2 s dobou nájmu od
01.04.2016 do 31.03.2019 sa od 31.03.2019 predlžuje doba
nájmu – dočasne nepotrebného majetku; nebytový priestor
v ŠD Mladá Garda na ul. Račianska č. 103 v Bratislave,
nachádzajúci sa v suteréne v bloku B, pozostávajúci
z miestnosti č. HB – 1 0027 o výmere 21,65m2 do
31.03.2020,
predmet nájmu spolu: 21,65m2.
skladový priestor

Náklady za služby
a energie:

Predkladá:
11.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:

Predkladá:

31.03.2019 – 31.03.2020
miestnosť č. HB – 1 0027 (21,65m2) - 20,00 €/m2/rok, t. j.
433,00 €/rok,
štvrťročná výška nájomného je 108,25 €,
nájomné spolu ročne: 433,00 €.
nájomné je v súlade so smernicou1
preddavky na náklady za opakované dodávanie energií
a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrťročne; za
dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ zálohovo do 15dní
po uplynutí daného štvrťroka. Náklady za dodanie služieb
budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí
príslušného štvrťroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích
faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi
vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť
nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
riaditeľ ÚZ ŠD a J STU
ITAPS s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro., vložka
č.: 76014/B
dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor miestnosť č.
P006 o výmere 29,72 m2 a č. P007o výmere 13,24 m2
nachádzajúci sa v budove FEI STU, Ilkovičova 3 v BA,
v bloku B, na prízemí spolu o výmere 42,96 m2,
predmet nájmu spolu: 42,96m2.
kancelársky priestor- vykonávanie podnikateľskej činnosti
01.03.2019 – 31.12.2022
kancelársky priestor (42,96 m2) – 60,00 €/m2/rok, t. j. 2 577,60
€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 644,40 €,
nájomné spolu ročne: 2 577,60 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1.
preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú
stanovené zálohovo štvrťročne vopred a to vždy 15. dňa 1.
mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Nájomca má
v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie
spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby
tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody,
tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre
nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy
dekan FEI STU
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12.

Nájomca:
Predmet nájmu:

Účel nájmu:
Doba nájmu:
Nájomné:

Náklady
za
služby a energie:
Predkladá:

Delikanti, s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava,
nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č.:
84778/B
dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci v
budove FCHPT na Radlinského 9 v BA na 2. poschodí
pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č.3.63 o výmere
38,39m2, č. 3.65 o výmere 22,87m2, č. 3.66 o výmere 11,51m2 ,
č. 3.69 o výmere 37,53m2,
č. 3.70 o výmere 35,12m2 a chodby č. 3.68 o výmere 27,12m2
predmet nájmu spolu: 145,42m2.
vykonávanie podnikateľskej činnosti
01.03.2019 – 31.12.2026
Kancelárske priestory (145,42m2) – 80,00 €/m2/rok, t. j. 11
633,60€/rok,
chodba (27,12 m2) – 15,00€/m2/rok, t. j. 406,80€/rok,
štvrťročná výška nájomného je 3 010,00 €,
nájomné spolu ročne: 12 040,40 €/rok.
nájomné je v súlade so smernicou1
zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrťroka.
Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický
priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí
zálohového obdobia sa vyhotoví zúčtovacia faktúra.
dekan FCHPT STU

K bodu 10/ - Návrh na vymenovanie člena Správnej rady STU
Rektor STU predložil a informoval o návrhu na doplnenie nového člena Správnej
rady STU (ďalej len SR STU).
Dňa 30. 11. 2018 rezignoval na funkciu člena Správnej rady Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (ďalej len STU) doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc.,
V nadväznosti na vyššie uvedené rektor STU predkladá návrh na vymenovanie
nového člena SR STU – Ing. Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie
Slovenska - na 6-ročné funkčné obdobie a v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a žiada AS STU o jeho schválenie.
Hlasovanie o návrhu vyžaduje tajnú voľbu, preto predseda AS STU navrhol
sčítaciu komisiu z členov AS v zložení:
Janka Zajacová – predsedníčka
Miroslav Bobrík – člen
1

Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej
technickej university v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.

Milan Andráš – člen
Predseda dal o návrhu na zloženie sčítacej komisie hlasovať:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU
Hlasovanie : za : 35 proti : 0 zdržal sa : 1
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Návrh uznesenia č. 6.1/2019.
AS STU v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie Ing. Mária Lelovského za člena Správnej
rady STU.
Výsledky tajného hlasovania:
Počet členov senátu prítomných na voľbe:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Získaný počet hlasov:
počet platných hlasovacích lístkov :
počet
za:
proti:
zdržal sa:
počet neplatných hlasovacích lístkov:

36
36
36

36
36
0
0
0

AS STU schválil uznesenie č. 6.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 11/ - Informácia o podaní žiadosti o NFP na projekt ACCORD –
ústna informácia
Rektor STU informoval prítomných o projekte, a to v následnom časovom
a schvaľovacom procese:
 príprava Štúdie uskutočniteľnosti bola v spolupráci s agentúrou
JASPERS ukončená v decembri 2018 vydaním dokumentu ACN
(Action Completion Note)
 projekt je momentálne posudzovaný v divízii IQR a následne bude
postúpený priamo do Európskej komisie na schválenie
 žiadosť o NFP aj s opisom projektu, rozpočtom a všetkými
požadovanými
prílohami
vrátane
prieskumov
trhu
a stavebnou dokumentáciou bola uzavretá v ITMS 2014+ dňa
8.2.2019
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v piatok 22.2.2019 sa uskutočnilo k projektu stretnutie
u podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – p. Rašiho

K bodu 12/ - Návrh Zásad volieb do Akademického senátu STU
Úvodné slovo k tomuto bodu mal predseda AS STU.
Slovo odovzdal predsedníčke LK AS STU JUDr. Zajacovej a požiadal ju, aby
informovala prítomných senátorov o predloženom materiáli:
Senátorka Zajacová uviedla, že materiál bol vypracovaný Legislatívnou komisiu
AS STU v spolupráci s predsedom AS STU s cieľom odstrániť nejasnosti pri
výklade jeho ustanovení a pri jeho aplikácii v praxi.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia LK AS STU, senátorka Rollová zaslala
svoje stanovisko v písomnej forme.
Po prerokovaní materiálu LK AS STU odporúča prijať nasledovné uznesenie:
Návrh uznesenia:
AS STU schvaľuje Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.
Diskusia:
Senátor Ridzoň žiadal o vysvetlenie k Čl. 1 ods 3) Zásad v časti – posledná veta .
Jedná sa vlastne o doktorandov, ktorí sú študentmi STU a zároveň členmi ZČ AS
(100% PÚ)
Senátor Nahálka – či nie tento materiál veľmi rozšírený oproti predchádzajúcemu.
Senátorka Zajacová vysvetlila, že jednotlivé články Zásad ... boli iba upresňované,
nie rozširované.
V diskusii boli vznesené aj pripomienky k zneniu k Čl. 4 ods. (1) – prvá veta; sa
vypúšťa za znením AS STU „sa v akademickej obci každej fakulty STU“ a Čl. 6
ods. (3) písm. a) a c) sa namiesto znenia „meno, priezvisko a tituly .... sa mení na
priezvisko, meno a tituly .... „.
Žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Návrh uznesenia č. 7.1/2019:
AS STU schvaľuje Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 7.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 13/ - Vyhlásenie volieb a schválenie Harmonogramu volieb členov
Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2019 – 2023

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesol predseda AS STU Ján
Híveš. Za predkladateľa sa k materiálu vyjadrila predsedníčka LK AS STU
Jana Zajacová, ktorá uviedla, že materiál bol vypracovaný v spolupráci s
predsedom AS STU v súlade s relevantnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi aj v súlade s vnútornými predpismi STU.
Členovia LK AS STU nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
Po prerokovaní materiálu LK AS STU odporúča prijať nasledovné uznesenie:
AS STU schvaľuje Harmonogram volieb členov Akademického senátu STU na
funkčné obdobie 2019 – 2023.
Predseda Akademického senátu STU prečítal návrh vyhlásenia volieb do
Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Návrh uznesenia č. 8.1/2019:

Akademický senát STU v Bratislave podľa čl. 2
Zásad volieb do
Akademického senátu STU v Bratislave
a) vyhlasuje voľby do Akademického senátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 23.5.2019 - 22.5.2023,
b) určuje obdobie na uskutočnenie volieb do Akademického senátu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od 02.05.2019 do
10.05.2019,
c) určuje, že počet členov Akademického senátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, jeho zloženie a dĺžka funkčného obdobia sa
riadi čl. 1 bodom 2 Zásad volieb do Akademického senátu STU
v Bratislave zo dňa 25.02.2019,
určuje, že podmienky pre uskutočnenie volieb do Akademického
senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v jednotlivých
volebných obvodoch sa riadia Zásadami volieb do AS STU,
Organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh volieb a schváleným
Harmonogramom volieb do Akademického senátu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
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Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 8.1/2019 jednomyseľne.

Ešte pred hlasovaním o návrhu predsedníčka LK AS ohlásila zmenu v zložení VK
AS tak, aby bola v súlade s vnútorným predpisom (celá LK + členovia AS za ÚM).
Teda M. Švolíka nahrádza Adam ČECHO (ÚM).
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.

Návrh uznesenia č. 9.1/2019
AS STU schvaľuje Harmonogram volieb členov Akademického senátu STU na
funkčné obdobie 2019 – 2023 bez pripomienok
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 9.1/2019 jednomyseľne.

Senátor Uherek, ako navrhnutý člen VK AS sa vzdáva členstva v komisii a zároveň
navrhuje náhradu za seba prof. Ing. Jarmilu Pavlovičovú, PhD. členku AS za
FEI..

K bodu 14/ - Voľba členov volebnej komisie AS STU pre voľby do AS STU
Predseda AS STU vyzval predsedníčku LK AS, aby informovala prítomných
senátorov o návrhu na zloženie Volebnej komisie AS STU pre voľby členov AS
STU na volebné obdobie 2019 – 2023 (ďalej len VK AS ).
Podľa článku 3 ods. 2 Zásad volieb do AS STU má vo volebnej komisii zastúpenie
každá fakulta minimálne jedným členom zamestnaneckej časti, študentská časť AS
STU je zastúpená spolu tromi členmi. Volebná komisia je navrhnutá tak, aby jej
členmi boli členovia legislatívnej komisie AS STU a je doplnená členmi
zamestnaneckej a študentskej časti AS STU z ÚM STU.
LK AS STU na svojom zasadnutí prerokovala návrh VK AS v zložení:
1. ABRHÁN Filip (SjF)
2. BOBRÍK Miroslav, prof. PhDr., CSc. (FCHPT)
3. FINKA Maroš, prof. Ing. arch., PhD. (ÚM)
4. ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
5. GUŽELA Štefan, doc. Ing., PhD. (SjF)
6. ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
7. ŠIMKO Jakub, Ing., PhD. (FIIT)
8. ŠULGAN Branislav, Ing. (FCHPT)
9. ŠVOLÍK Milan, (SvF)
10. UHEREK František, prof. Ing., PhD. (FEI)
11. ZAJACOVÁ Jana, JUDr., PhD. (SvF)
a odporúča prijať nasledovné uznesenie:
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie AS STU pre voľby
členov AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Návrh uznesenia č. 10.1/2019
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie AS STU pre
voľby členov AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 s pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 10.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 15/ - Návrh Organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb do
AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
Predseda AS STU materiál uviedol a požiadal predsedníčku LK AS, aby
informovala o prerokovaní v LK AS. Po prerokovaní materiálu LK AS STU
odporúča prijať nasledovné uznesenie:
AS STU schvaľuje Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS
STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Diskusia:
Senátor Nahálka upozornil na prílohu č. 1 – aby sa dodržala jednotná forma
uvedenia mena navrhovateľa ako aj kandidáta v súlade s prílohami č. 2 a 3
materiálu – uvádzať v tvare: priezvisko, meno a tituly
Návrh uznesenia č. 11.1/2019
Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny na prípravu a priebeh
volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 s pripomienkami.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS STU schválil uznesenie č. 11.1/2019 jednomyseľne.
K bodu 16/ - Rôzne
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Predseda AS STU oboznámil senátorov so žiadosťou rektora STU, ktorou žiada AS
o uvoľnenie z funkcie rektora STU.
„Predseda AS STU podá návrh na odvolanie rektora MŠVVaŠ SR, ak o to
požiada rektor“.
Predseda AS STU prijal žiadosť rektora STU o uvoľnenie z funkcie rektora.
Akademický senát STU berie informáciu na vedomie a poveruje predsedu AS STU
aby konal v zmysle zákona.
Rektor STU zároveň navrhuje AS STU, aby AS v zmysle § 10 ods. 12 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení platných predpisov poveril
výkonom funkcie rektora novozvoleného rektora prof. Ing. Miroslava
Fikara, DrSc. na obdobie od 01.03.2019 do 22.03.2019, kedy nebude mať STU
rektora.
Diskusia : neboli žiadne príspevky do diskusie.
Návrh uznesenia č. 12.1/2019
Akademický senát STU v zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení platných predpisov poveruje výkonom funkcie
rektora novozvoleného rektora prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. na obdobie od
01.03.2019 do 22.03.2019.
Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prezentovalo sa 35 členov AS STU.
(za: 33, proti: 0, zdržal sa: 2)
AS STU schválil uznesenie č. 12.1/2019 väčšinou hlasov.





senátor Kováč informoval prítomných členov AS STU a hostí o
priebehu zasadnutia Rady vysokých škôl SR a zároveň sa aj poďakoval za
spoluprácu a aktívny prístup k riešeniu problémov vo vysokom školstve
za členov AS STU sa odchádzajúcemu rektorovi poďakoval za spoluprácu
a činnosť v AS predseda AS STU a zaželal mu veľa pracovných úspechov
na novom pôsobisku
najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa uskutoční dňa 25.03.2019
predseda AS STU sa poďakoval senátorom za účasť a rokovanie AS STU
ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Jarmila Pavlovičová, v. r.

Ľuboš Hruštinec, v. r.

.....................................

................................

Zapísala dňa 25.02.2019: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU

Ján Híveš, v. r.
predseda AS STU
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